
A ra rau na zwy czaj na (Ara ara -
rau na) na le ̋ y do ro dzi ny pa -

pug, pod ro dzi ny pa pug w∏a Êci wych.
Za miesz ku je Ame ry k´ Po ∏u dnio wà,
od Pa na my do pó∏ noc ne go Pa ra gwa -
ju i Bra zy lii. Jej Êro do wi skiem sà wil -
got ne d˝un gle, gdzie lu bi prze by waç
na wy so kich pal mach ro snà cych
wzd∏u˝ stru mie ni. Daw niej by ∏a doÊç
po spo li ta, obec nie jej po pu la cja ule -
g∏a znacz ne mu zmniej sze niu. 

Wiel ko Êcià ust´ pu je je dy nie arze
hia cyn to wej (Ano dor hyn chus hy acin -
thi nus) i osià ga wiel koÊç do 90 cm.
Po sia da po t´˝ ny dziób, wy so ki u na -
sa dy, bocz nie sp∏asz czo ny, o spe cy -
ficz nej bu do wie, po zwa la jà cy jej nad -
pi ∏o wy waç na wet bar dzo twar de sko -
ru py orze chów. Po wy glà dzie ze -
wn´trz nym trud no jest od ró˝ niç sa -

mi c´ od sam ca, choç cza sem sa miec
jest tro ch´ wi´k szy, o moc niej szej bu -
do wie, a gdy si´ z∏o Êci, po licz ki – za -
zwy czaj pra wie bia ∏e – na bie ra jà in -
ten syw ne go ró ̋ o we go ko lo ru. U po -
dra˝ nio nej sa mi cy bar wa ró ̋ o wa jest
mniej in ten syw na. Na pod sta wie wy -
glà du nie da si´ okre Êliç wie ku pta ka,
za wy jàt kiem m∏o de go do pierw sze go
ro ku ˝y cia, któ ry po sia da ciem nà t´ -
czów k´ i dziób mniej wy gar bio ny.

Od ̋ y wia si´ owo ca mi, na sio na mi,
orze cha mi. Zja da rów nie˝ m∏o de p´ -
dy oraz w nie wiel kiej ilo Êci gli n´, któ -
ra neu tra li zu je tok sy ny znaj du jà ce
si´ w po kar mie.

Gnieê dzi si´ w dziu plach wy so kich
drzew. Zno si 2-3 ja ja wy sia dy wa ne
g∏ów nie przez sa mi c´ przez 26 dni.
M∏o de opusz cza jà gniaz do po trzech

mie sià cach i nie wie le ró˝ nià si´
od ro dzi ców.

Dzi kie ara rau ny ˝y jà w sta dach,
uwiel bia jà s∏oƒ ce, cie p∏o, kà pie le
i zró˝ ni co wa ny po karm. W ho dow li
sta ra my si´ stwo rzyç na miast k´ te go
co mia ∏y by w na tu rze.

Utrzy my wa nie w do mu
Ara rau ny cz´ sto sà ozdo bà ogro -

dów zoo lo gicz nych, ale cie szà si´
rów nie˝ po pu lar no Êcià wÊród pry -
wat nych ho dow ców. Po zor nie sà ma -
∏o wy ma ga jà ce, jed nak aby za cho wa -
∏y do brà kon dy cj´ fi zycz nà trze ba im
do star czyç uroz ma ico ne go po ̋ y wie -
nia. Pa pu gi te w m∏o dym wie ku ∏a -
two si´ oswa ja jà i przy wià zu jà
do cz∏o wie ka, trze ba te˝ po Êwi´ ciç
im du ̋ o cza su, bo nie to le ru jà sa -
mot no Êci. Na le ̋ à do naj in te li gent -
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niej szych pta ków i je Êli nie za bez pie -
czy my im od po wied nich za ba wek,
po tra fià sa me wy naj dy waç so bie roz -
ryw k´, naj cz´ Êciej nie mi le wi dzia nà
przez cz∏o wie ka. Po tra fià w mgnie -
niu oka znisz czyç te le fon, me ble, fi -
ran ki i wszyst ko co im wpad nie
w dziób, bez par do nu de wa stu jàc na -
sze mie nie. 

Po je dyn cze go pta ka mo˝ na trzy -
maç w klat ce z moc nych me ta lo -
wych pr´ tów o wy mia rach pod sta -
wy 100 x 150 cm i wy so ko Êci 150 cm.
Gdy Êcian ki klat ki zro bio ne sà
z siat ki, pa pu ga nisz czy so bie koƒ ce
piór, dla te go le piej jest, gdy Êcian ki
sà z pio no wych pr´ tów. We wnàtrz
po win ny byç pa ty ki z drze wa owo -
co we go o ró˝ nej gru bo Êci i nie zbyt
cien kie, by ptak nie móg∏ ich ob jàç
pal ca mi. Trze ba rów nie˝ za wie siç
drew nia ne za baw ki. Oprócz te go
wska za ne jest cz´ ste do star cza nie
Êwie ̋ ych ga ∏à zek do sku ba nia.

Co dzien ne wy pusz cza nie z klat ki
jest ko niecz ne dla za cho wa nia hi gie -

ny, bo ptak mu si mieç mo˝ li woÊç
prze wie trze nia piór i po ru sza nia
skrzy d∏a mi. Nie kie dy pa pu gi te trzy -
ma ne sà na drà˝ ku, cz´ sto na uwi´ zi,
lub z przy ci´ ty mi lot ka mi jed ne go
skrzy d∏a. ¸aƒ cusz ki dla pa pug sà
ogól nie do st´p ne w han dlu, jed nak
trzy ma nie pta ka na uwi´ zi jest nie -
bez piecz ne dla nie go, bo gdy np.
prze stra szy si´, pró bu jàc uciecz ki, to
ka le czy lub ∏a mie so bie no g´. 

Nie któ rzy twier dzà, ˝e „pod ci na -
nie” pta ka jest nie szko dli we, bo
po wy pie rze niu si´ lot ki od ra sta jà,
jed nak zno wu po to, by zo sta ∏y
pod ci´ te. Ptak po kil ku nie -
uda nych pró bach lo tu re zy -
gnu je i za cho wu je si´ spo koj -
nie. Nie ozna cza to jed -
nak, ˝e pa pu ga jest za -
do wo lo na i szcz´ Êli wa.
Ona jest in te li gent -
na i dla te go po tra fi
przy sto so waç si´
do swo je go „ka lec twa”. 
Ci, któ rzy nie sà w sta -

nie za bez pie czyç pta ko wi mo˝ li wo Êci
fru wa nia oraz resz ty nie zb´d nych wa -
run ków po win ni ku piç so bie ma skot -
k´, któ ra nie na ro bi ba ∏a ga nu, a jak
si´ znu dzi, za wsze
mo˝ na jà scho waç
do sza fy lub wy -
rzu ciç.

Oswo jo na ara -
rau na doÊç ∏a two
uczy si´ na -
Ê l a  do  -
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waç ró˝ ne dêwi´ ki i po szcze gól ne
s∏o wa, ale po wta rza je cha otycz nie
i bez (ludz kie go) sen su, dla te go pra -
wi d∏o wym okre Êle niem jest ga da nie,
a nie mó wie nie.

Naj wy god niej i naj bez piecz niej jest
kar miç pta ki go to wy mi mie szan ka mi
pro du ko wa ny mi przez re no mo wa ne
fir my. Sà to kar my zbi lan so wa ne, za -
wie ra jà ce wszyst kie nie zb´d ne sk∏ad -
ni ki. Przy wy bo rze mie szan ki trze ba
pa mi´ taç o tym, ˝e do bra kar ma nie
mo ̋ e byç ta nia. Nie zna czy to,
˝e dro ga jest na pew no do bra. Z tym
by wa ró˝ nie. Nie na le ̋ y jed nak po -
prze staç wy ∏àcz nie na go to wych kar -
mach. Trze ba po da waç rów nie˝ Êwie -
˝e owo ce: jab∏ ka, po ma raƒ cze, man -
da ryn ki, fi gi, ba na ny oraz mar chew -
k´, p´ dy i ga ∏àz ki drzew owo co wych, 

Mo˝ na rów nie˝ sa me mu przy go to -
wy waç mie szan ki po kar mo we, ale tu
trze ba mieç du ̋ à wie dz´ i pew ne êró -
d∏o za opa trze nia. Ku po wa ne sk∏ad ni -
ki po win ny byç Êwie ̋ e i do brze prze -
cho wy wa ne. Mu szà mieç od po wied -
nià si ∏´ kie∏ ko wa nia b´ dà cà gwa ran -
cja ja ko Êci, nie mo gà byç za wil go co -
ne ani wy su szo ne po za wil go ce niu.
Wie lu fe le rów nie da si´ zba daç me -
to dà or ga no lep tycz nà, dla te go za -
opa try wa nie si´ u przy pad ko we go
sprze daw cy jest nie bez piecz ne dla
zdro wia pta ków.

Bio ràc pod uwa g´, ˝e oszcz´d no -
Êci wy ni ka jà ce z sa mo dziel ne go
przy go to wy wa nia mie sza nek sà nie -
wiel kie, na to miast ry zy ko du ̋ e, le -
piej wi´c ku po waç „go tow ce”, sku -

pia jàc si´ je dy nie na w∏a snych uzu -
pe∏ nie niach. 

Roz mna ̋ a nie
Li te ra tu ra po da je, ˝e ara rau ny ∏a -

two roz mna ̋ a jà si´ w nie wo li. Nie
do koƒ ca jest to praw dà. Pierw sza
trud noÊç po le ga na do bra niu pa ry
ho dow la nej. Naj le piej jest, gdy pta ki
mo gà do braç si´ sa me, jed nak aby
tak si´ sta ∏o, trze ba mieç kil ka – naj -
le piej m∏o dych – pta ków w jed nej
wo lie rze. Gdy nie b´ dà si´ bi ∏y, b´ -

dzie to pierw szym po zy tyw nym eta -
pem w do bie ra niu pa ry. Po pew nym
cza sie po win no dojÊç do sko ja rze nia,
choç cza sem trze ba na to cze kaç do -
syç d∏u go. Wte dy trze ba pa pu gi
prze nieÊç do osob nej wo lie ry. Ara -
rau ny mo gà do braç si´ w pa ry jesz -
cze w wie ku m∏o dzieƒ czym, na to -
miast do gniaz do wa nia przy st´ pu jà
w wie ku oko ∏o 6-8 lat. ¸a twiej ko ja -
rzà si´ osob ni ki dzi kie – je Êli jed nak
uda si´ to oswo jo nym, za cznà stop -
nio wo stro niç od cz∏o wie ka na ko -
rzyÊç za in te re so wa nia part ne rem.
Zda rza jà si´ jed nak wy jàt ki: pe wien
r´cz nie wy kar mio ny sa miec, bar dzo
oswo jo ny z w∏a Êci cie lem, prze fru wa -
jà cy do nie go na po wi ta nie i po zwa -
la jà cy si´ g∏a skaç, by∏ jed no cze Ênie
sko ja rzo ny z sa mi cà i two rzy li gniaz -
du jà cà pa r´.

Aby pa ra ho dow la na przy stà pi -
∏a do gniaz do wa nia mu si mieç od po -
wied niej wiel ko Êci wo lie r´ po ko jo wà
lub ze wn´trz nà, wy po sa ̋ o nà w bud k´
l´ go wà o wy mia rach 70 x 70 x 100 cm
wy ko na nà z gru bych de sek. Do brze
spe∏ nia to za da nie drew nia na becz ka

32 5/2005

Papug i

Samiec ch´tnie odpoczywa na budce.

Zgodnà par´ ∏atwo poznaç po cz´stym karmieniu si´.



ze zro bio nym w bocz nej Êcia nie
otwo rem wej Êcio wym o Êred ni -
cy 25 cm. Pa pu gi cz´ sto po pra wia jà
przy go to wa nà bud k´ i po wi´k sza jà
otwór wej Êcio wy lub ro bià so bie dru -
gi w su fi cie. Ara rau ny pra co wi cie zaj -
mu jà si´ swo im dom kiem, to te˝ co
ro ku trze ba bud k´ na pra wiaç. 

W cza sie wy sia dy wa nia i od cho wu
pi sklàt nie mo˝ na p∏o szyç pa pug, dla -
te go trze ba za wcza su przy go to waç

mo˝ li woÊç pod glà da nia gniaz da.
Spe∏ nia jà tu za da nie ka me ry prze my -
s∏o we lub in ter ne to we. Nie któ rzy ho -
dow cy ro bià ma ∏e, za s∏a nia ne wzier -
ni ki.

Na dno bud ki l´ go wej do brze jest
po ∏o ̋ yç 10-cen ty me ro wà war stw´
spróch nia ∏e go drew na wierz bo we go
i drob nych ga ∏à zek, któ re pa pu gi b´ -
dà roz drab niaç i przy go to wy waç wy -
god ne dla nich gniazd ko.

W na szym kra ju ara rau ny naj cz´ -
Êciej przy st´ pu jà do l´ gów w okre sie
zi my. Trze ba im wte dy wy d∏u ̋ yç
dzieƒ do 14 go dzin, pod nieÊç wil got -
noÊç po wie trza i utrzy my waç tem pe -
ra tu r´ 20 – 22o C. Przy zbyt ni skiej
wil got no Êci, na wet gdy do cho dzi
do znie sie nia i wy sia dy wa nia, l´ gi nie
uda jà si´, dla te go bez piecz niej jest
utrzy my waç bar dzo wy so kà wil got -
noÊç. Do brze spe∏ nia tu za da nie do -
mo wy na wil ̋ acz po wie trza. W okre -
sie tym po da je si´ po karm wzbo ga co -
ny o wi ta mi ny, wap no i in ne mi ne ra -
∏y oraz wa rzy wa i owo ce. 

Gdy sa mi ca za czy na zni kaç w bud -
ce ozna cza to, ˝e znie sie nie jest bli -
skie. Gdy po ja wi si´ pierw sze jaj ko,
ju˝ ca ∏y mi dnia mi prze by wa w gnieê -
dzie. Dwa dni póê niej zno si dru gie
ja jo, a cza sa mi i trze cie. Od te go cza -
su sa mi ca wy cho dzi z gniaz da wy ∏àcz -
nie w ce lu wy pró˝ nie nia si´, a kar -
mie niem jej zaj mu je si´ sa miec. Sta je
si´ wte dy bar dzo agre syw ny, dla te go
przed l´ ga mi trze ba przy zwy cza jaç
pta ki do – cho cia˝ by bar dzo krót kie -
go – za glà da nia do bud ki. Mo ̋ e si´
zda rzyç, ˝e któ reÊ pi skl´ nie prze ̋ y je
i trze ba je usu nàç, al bo te˝ z ja kie goÊ
po wo du jed no z pi sklàt prze sta je byç
kar mio ne. Wte dy in ter wen cja cz∏o -
wie ka jest nie odzow na. 

Kil ka dni przed wy l´ giem za czy -
na si´ po da waç pa pu gom po karm,
na któ ry w in nym cza sie na wet nie
chcia ∏y by po pa trzeç: go to wa ny ry˝
wy mie sza ny z owo ca mi oraz wi ta mi -
na mi i mi ne ra ∏a mi. Gdy wy klu jà si´
m∏o de, po karm ten jest zja da ny w du -
˝ych ilo Êciach (oko ∏o dwie szklan ki
dzien nie), nie za le˝ nie od po da wa nej
pod sta wo wej mie szan ki.

Je Êli po dej rzy my, ˝e ro dzi ce nie
zaj mu jà si´ któ rymÊ z pi sklàt, trze ba
wy jàç je z gniaz da i wy kar miç r´cz -
nie. Obec nie do st´p ny jest na ryn ku
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od po wied ni po karm prze zna czo ny
dla pta ków od pierw sze go dnia ˝y -
cia. Jest do brze zbi lan so wa ny, za -
wie ra od po wied nià flo r´ bak te ryj nà
i je Êli nie ma in nych prze szkód (np.
cho ro ba, uszko dze nie ge ne tycz ne)
to przy pew nej wpra wie da je du -
˝e szan se od cho wa nia pi skl´ cia.
W pierw szych dniach pi skl´ ta kar mi
si´ co 2-3 go dzi ny. Trze ba uwa ̋ aç,
by nie po daç zbyt du ̋ o je dze nia
na raz, ale te˝ trze ba punk tu al nie
po da waç na st´p ny po si ∏ek. Gdy pi -
skl´ ta sà w wie ku 4 ty go dni, stop -
nio wo eli mi nu je si´ noc ne kar mie -
nia, jed nak dzien ne na dal sà
co 3 go dzi ny. Pew nà trud no Êcià jest
przej Êcie z r´cz ne go kar mie nia
na na tu ral ne. M∏o de nie ma jà przy -
k∏a du do ro s∏ych i okres ten trwa
d∏u ̋ ej.

Po trzech mie sià cach m∏o de wy cho -
dzà z gniaz da. Za czy na jà sa me jeÊç na -
Êla du jàc ro dzi ców, ale sà do kar mia ne
jesz cze przez oko ∏o dwa mie sià ce. Sà
w pe∏ ni upie rzo ne i nie wie le ró˝ nià si´
od do ro s∏ych. Sà tro ch´ mniej sze,
dziób ma jà ja Êniej szy, mniej wy gar bio -
ny, t´ czów ki brà zo we oraz wo sków ki
i po licz ki na gie. Za czy na jà nie po rad -
nie fru waç, by po 7-10 dniach nie co
opa no waç sztu k´ la ta nia.

Ka rol Gra czyƒ ski
Fot. autora
Ma te ria∏ opra co wa ny dzi´ -
ki po mo cy Jac ka Màcz ni -
ka – ho dow cy wie lu ga tun -
ków pta ków.

Po wykluciu pisklàt samica nieco cz´Êciej wychodzi z budki. Fot. J. Stanisz


